
بدون وضوء  هعلى حسب حال يصليلو كان شخصا حمبوسا مكبا ال يستطيع أن يتيمم وال أن يتوضأ قلنا: 

  وبدون تيمم واضح؟ طيب .

قاتل نفسا خطأ؛ قلنا له: عليك أن تعتق رقبة؛ قال: ال أجد؛ عليك أن تصوم شهرين متتابعني؛ قال: ال  رجل

  أستطيع؛ ماذا نقول؟ يسقط عنه؛ حىت لو كان عنده من الدراهم الشيء الكثري فإنه ال جيب عليه اإلطعام .

صم شهرين متتابعني؛ قال: ال  ار رمضان؛ قلنا له: أعتق رقبة؛ قال: ال أجد؛يف طيب رجل جامع زوجته 

 ليك، ال شيء عليك؛ إذا القاعدة الأستطيع؛ أطعم ستني مسكينا؛ قال: ال أجد؛ ماذا نقول؟ نقول: ال شيء ع

  واجب ما عجز أخذ من هذه اآلية .

رجل جاء والصف تام ما يستطيع أن يصف بني الناس؛ نقول: صل وحدك خلف الصف؛ ألن واجب املصافة 

  فيسقط عنك . اآلن عجزت عنه

إنسان ال يستطيع أن يصلي قائما يف الفريضة؛ نقول: صل قاعدا؛ قال: ال أستطيع؛ صل على جنب؛ قال: ال 

  ل بقلبكأستطيع ما عندي حركة إطالقا؛ نقول: ص

  ؟...:الطالب

  املهم ما عنده حركة؛ نقول: صل بقلبك؛ فالقاعدة هذه ـ واحلمد هللا ـ مضطردة ال تنخرم أبدا . الي :الشيخ 

طيب احملظورات؛ نقول ال حمظور مع الضرورة، أو ال حمرم مع الضرورة؛ لكن بشرط انتبه! كلمة ضرورة تعين أنه ال 

اء عن هذا احملرم؛ أن تندفع ضرورته به؛ فإن شيء الثاين يشرتط مع كونه ال استغنالميكن االستغناء عن هذا احملرم؛ 

  أن ال ميكن االستغناء عنه بغريه يف هذه الشرطني ما مها:الربط  ؛ وإذا عرفتمل تندفع فال فائدة

  طيب رجل اضطر إىل أكل امليتة يأكلها ؟ حالال ؟ أن تندفع ضرورته به فحيئذ الحمال يكون حالال له الثاين:  

  ؟ :حالال  الطالب

  وال يأمث: الشيخ

  وال يأمث: الطالب 

  ع، اندفعت الضرورة.تفنه إذا أكل انألله عنها؛ و  استغناءألنه ال : الشيخ

  رجل اضطر إىل التداوي مبحرم ؟ ال جيوز كيف ؟ 

  ال جيوز: الطالب

د تندفع أدوية كثرية غريه؛ وألنه لو تداوى به فق نه ميكن أن يستغين عنه بغريه؛ يفألال، ال جيوز؛ أوال : الشيخ 

ضرورته به ويشفى وقد ال تندفع؛ فيكون ارتكب حمرما متيقنا لرجاء منفعة غري متيقنة، غري متيقنة؛ وهلذا ال جيوز 



باإلضافة إىل األحاديث الواردة يف هذا؛ طيب إذا هذه خترم القاعدة أو ال؟ ال خترم القاعدة؛ ألا ما دخلت 

  .طيب حمرم أصال حىت تكون خارمة هلا 

  ؟...:الطالب

أوال يا آدم هذا ممنوع اآلن السؤال وإال ال؟ أي نعم؛ لكن هو اآلن سرييد نقضا لقاعدتنا الظاهر قصده؛ : الشيخ

ا إال كأس مخر وال يوجد كأس ماء ي لقيما وجد إال اخلمر، يعين ضاقت الدنيا ما ر و ديقول: رجل غص بلقمة 

، متمنه بقدر ما يدفع اللقمة فقط؛ ألن الضرورة هنا؛ ألن الشرط  ؟ يشربصنعآدم؟؛ لكن على كل حال ماذا ن

  ال ميكن أن يستغين عنه، ما عنده غريه وتندفع به الضرورة واضح؟ .

  لدفع اللقمة فقط؛ ماهو لعالج شروب امل ذاوال ينقض القاعدة يا شيخ ألنه ه :الطالب

إىل حلق رأسه؛ اضطر إىل ذلك لدفع أذى طيب خالص ال أحد يسأل. حمرم حيتاج أي نعم ما هو .: الشيخ 

فحلقه جيوز وإال ال؟ نعم ال حمرم مع الضرورة، جيوز يأيت باملوسى وحيلقه وهو مسرتيح البال؛ لكن أوجب اهللا عليه 

فدية من صيام او صدقة أو نسك؛ كيف ذلك؟ قال العلماء: ألن هذا الذي انتهك هذا احملرم ما انتهكه لضرورة 

قاعدة عندهم فقهية: من أتلف شيئا لدفع أذاه فال الدفع ضرورته به، لدفع ضرورته به؛ وهلذا إليه نفسه؛ لكن ل

القاعدة؛ من أتلف شيئا لدفع أذاه مل يضمنه ومن أتلفه لدفع  هأتلف شيئا لدفع أذاه به ضمنه؛ هذضمان؛ ومن 

طيب من أتلف شيئا لدفع أذاه مل يضمنه، يبغي طبخ أذاه به ضمنه؛ كالم معلوم؟ معلوم عندك يا عبد اهللا ؟ 

يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد صال عليك صيد وأنت حمرم والصيد حيرم على احملرم قتله، أليس كذلك ؟ (( 

)) خفت على نفسك ومل يندفع هذا الصيد إال بقتله فقتلته، عليك ضمان؟ ال؛ ألنك دفعت أذاه؛ وأنتم حرم 

  األذى واضح؟فهو الذي أسقط حرمته ب

الصيد لتأكله فقتلته وأكلته؛ قتلك إياه حالل ألنك مضطر؛ لكنك تضمنه؛ ملاذا؟ قتل جعت واحتجت إىل 

ألنك مل تقتله لدفع أذاه ولكن لدفع أذاك به؛ لدفع أذاك وتضررك به؛ احملرم إذا حلق رأسه إلزالة القمل؛ فهنا ما 

أليش ؟ لدفع أذاه به؛ ألنه إذا حلقه ذهب  هلكنه حلقمضرة؛  هحلق الشعر من أجل الشعر، شعر ما جاءه من

الفدية من صيام أو صدقة أو  فيهظل يستظل به القمل فاستفاد؛ وهلذا أوجب اهللا  ما يفالقمل وصار نظيفا و 

فهل  اها باملنقاش لدفع أذاهشنسك؛ ألنه أتلفه لدفع أذاه به؛ وهلذا يقول الفقهاء: إذا نزلت شعرة بعينك مث نق

يقولون ال يضمن وهذا يقع كثريا أظن بس ما أدري اآلن قليل هذا؛ كنا نعرف فيما سبق يف اجلفن هنا يضمن؟ 

عينه اجلفن هكذا ومعه منقاش صل ميسكون الرجل مث يفما خيرج من داخله شعرات تؤذي العني ونراهم كثريا 

رم إزالته حتري الرأس كشعر الرأس لى أن شعر غفال ضمان؛ وهذا بناء ع اينقش به الشعرات؛ نقول: هذا لدفع أذاه



يف حال اإلحرام وقد سبق لنا يف باب حمظورات اإلحرام أن الصحيح أن التحرمي خاص بشعر الرأس فقط؛ أما 

اآلن أخذنا من هذه  ةغريه من الشعور فليس فيه حترمي ما عليه دليل على حترمي إزالته يف حال اإلحرام ؛ فاخلالص

)) قاعدتني متفق عليهما ومها: ال واجب مع العجز، وال حمرم  اهللا نفسا إال وسعها ال يكلف اآلية الكرمية: ((

  إىل بدله؛ فإن عجزنا سقط أي نعم مع الضرورة؛ ولكنا قلنا يف الواجب: إذا كان له بدل نتحول 

  القاعدة الثانية شيخ ؟ :الطالب

نعم القاعدة الثانية: ال حمرم مع الضرورة؛ ولكننا قلنا؛ إنه جيب أن نعلم ما معىن الضرورة؟ قلنا الضرورة : الشيخ

ندفع ضرورته به وإال فال؛ مث أتينا بقاعدة عارضة تهو أن ال يستغين عنه أي عن فعل هذا احملرم، ويشرتط أن 

ال يأمث لكن هل عليه ضمان االمث  ليه؛ قلنا: ال يأمث ؛وهي: إذا أتلف اإلنسان شيئا حيرم عليه إتالفه مع اضطراره إ

  تفصيل: إن أتلفه لدفع أذاه فال ضمان؛ وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه وقد ذكرنا أمثله هلذا . ال؟ فيه 

))؛ وأن اإلنسان قد ينتفع  وعليها ما اكتسبتومن فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان ال حيمل وزر غريه؛ لقوله: (( 

)) يشمل ما كسبه اإلنسان بعمله وما كسبه  لها ما كسبت ))؛ ألن (( لها ما كسبتعي غريه؛ لقوله: (( بس

  بعمل غريه؛ وأما االكتساب فال يتحمل اإلنسان إمث غريه.

  فعليه وزرهاسيئة أن من سن سنة فإن قلت: يرد عليك أنه ثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( 

  ) ؟ مةاعمل بها إلى يوم القي ووزر من

هم به من آثار فعله، كان من آثار ؤ فاجلواب : أن هذا ال يرد؛ ألن الذي فعلها أوال اقتدى الناس به؛ فكان اقتدا

  فعله؛ وهلذا يكون هو املتسبب، وهو الدال على هذا الفعل احملرم فيكون مكتسبا له.

وأن ليس  بعض العلماء ذه اآلية على أن القرب ال تصل إىل األموات كما استدلوا بقوله تعاىل: (( استدل 

)) فهل هذا االستدالل وجيه ؟ نقول نعم هو عندهم وجيه؛ ألن اهللا أضاف الفعل إىل  لإلنسان إال ما سعي

ري؛ فلو أن اإلنسان صلى وقال: اللهم الكاسب هلا هو الغ، )) والقرب اليت فعلها الغري  لها ما كسبتالفاعل: (( 

فالن، ال ينتفع به؛ لو تصدق وقال اللهم إن صدقيت به ال ينتفع هذا إين أصلي لفالن فاجعل ثواا له؛ يقولون: 

لها ما  هذه لفالن فاجعل ثواا له؛ يقولون: ال ينفع إال أم يستثنون ما جاء به النص؛ ألن اهللا يقول: (( 

  .))س لإلنسان إال ما سعى وأن لي)) ((  كسبت

ولكن الصحيح خالف ذلك وأن اإلنسان إذا نوى بالعمل الصاحل أن يكون لغريه فإن غريه ينتفع به ولنا بذلك  

بستان فأراد أن يتصدق به عن أمه فسأل أي  خمرافأدلة؛ منها: حديث سعد بن عبادة رضي اهللا أنه كان له 

  عم؛ وأذن له بهسلم عن ذلك فقال نالنيب صلى اهللا عليه و 



يا رسول اهللا إن أمي افتلتت نفسها وأظنها  ( ومنها أيضا: أن رجال جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال 

  ) لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم

  )  من مات وعليه صيام صام عنه وليه صلى اهللا عليه وسلم: ( رسول ومنها قول ال 

النيب صلى اهللا عليه وسلم عن أب هلا أدركته فريضة اهللا وهو ال يستطع الركوب على ومنها: أن امرأة سألت 

  األمثلة يف هذا كثريةالراحلة واستأذنته أن حتج عنه فأذن هلا و 

قال: إن هذه قضايا أعيان وقضايا ي أنفإن قالوا: ما ورد به النص نقتصر عليه وما مل يرد به ال ندخله؛ فاجلواب  

لرجل لبالقياس؛ ألن الذي أذن لسعد بن عبادة مثال و  اثبت هلا أن يثبت له حكمهيع غريها أن األعيان ال متن

ا لو جاءه سائل وقال يا رسول اهللا أرأيت لو قرأت قرآنا أو صليت ركعتني أجعلها مخر أن يتصدق عن أمهاآل

ل صاحل وال فرق بني ألمي ما ندري هل يقول ال أو ال يقول؛ ومقتضى الدليل أن يقول نعم؛ ألن الكل عم

صدقة عمل مايل أو قربة مالية ينتفع ا الغري، الصدقة وصوم وحج وقراءة قرآن وصالة ال فرق بينها؛ إن قالوا 

قلنا: احلج هل هو قربة مالية وإال بدنية ؟ بدنية؛ الصوم قربة بدنية ومع ذلك أجازه الشارع؛ والتفريق بني املايل 

حينئذ نقول: إن اإلنسان إذا نوى بالعمل الصاحل أن يكون ثوابه لفالن فله ذلك والبدين ال دليل عليه أبدا؛ و 

  ويصل إليه وينتفع به.

فإذا قال قائل: إذا قلتم ذلك فهل يشرع أن جنعل ثواب ما عملناه للرسول صلى اهللا عليه وسلم؟ مثل ما يوجد يف 

قرأناه وتلوناه وكذا وكذا لروح سيدنا  بعض املصاحف يف آخر املصحف دعاء ختم القرآن اللهم اجعل ثواب ما

أن حممد صلى اهللا عليه وسلم ولروح آل سيدنا حممد و لكذا ولكذا فهل من املشروع أن نقول إنه ينبغي لإلنسان 

عليه وهو رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ اجلواب: ال، ال يشرع أبدا؛ ملاذا ؟  يهدي القرب إىل أعظم الناس حق

ل هذا يصل إىل الرسول صلى اهللا عليه وسلم أهديت أم مل د؛ ألنه ممن عمل فإن ثواب العألنك مهما عملت 

لك إليه فحقيقة األمر أنك حرمت نفسك مهو الدال على هذا العمل؛ فليس حباجة؛ وأنت إذا أهديت ثواب ع

  وع .من ثواب هذا العمل ألن ثواب هذا العمل حاصل للرسول صلى اهللا عليه وسلم؛ إذا ليس مبشر 

هل يشرع أن أهدي الثواب ألقاريب ؟ لألقارب نعم؟ يقول بعض العلماء ال يشرع؛ ألن هذا إمنا ورد يف األصل 

يعين يف األصول، ورد يف األصول؛ فنقول له: هذا خطأ، الذي ورد يف األصول ليس قوال يفيد العموم لألمة إمنا 

جل آخر استأذن أن يكون ألمه؛ لكن قل أو ماذا هي قضية عني؛ سعد بن عبادة استأذن أن جيعل ذلك ألمه ور 

) ؟ يشمل أمه وأباه وأخاه  من مات وعليه صيام صام عنه وليه تقول يف قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم: (

  وعمه وكل من كان يتوىل أمره؛ ختصيص هذا باألبوين ليس عليه دليل .



املشروع من قال قائل: هل من املشروع أن أهدي الثواب لألقارب من آباء أو غريهم؟ فاجلواب: ال، ليس  إذا

مور اجلائزة؛ اليت مل مينع منها رسول صلى اهللا عليه وسلم ومع كونه مل مينع منها أرشد إىل ما هو أهم األلكنه من 

من صدقة جارية أو علم إال إال من ثالثة  إذا مات اإلنسان انقطع عملهوأوىل وهو الدعاء، حيث قال: ( 

) شف اآلن سياق احلديث يف العمل وإال ال؟ يف العمل، إذا مات اإلنسان ينتفع به أو ولد صالح يدعوا له 

) وهذه إشارة واضحة  أو ولد صالح يدعوا له له؛ إىل قوله: ( عملحل يانقطع عنه، وعدل عن قوله: أو ولد صا

مبطلوب من اإلنسان؛ الدعاء أفضل؛ ولذلك ال جند هذا موجودا بكثرة يف عهد إىل أن العمل للغري ليس 

الصحابة رضي اهللا عنهم مع حرصهم على اخلري واإلحسان؛ وبه نعرف أن ما يفعله كثري من الناس اليوم بإهداء 

مشاهد نعرف أن  ت حيسنها أكثر مما إذا فعلها لنفسه كما هويملإىل ا ةالقرب ىالقرب إىل األموات وكونه إذا أهد

  وجل.   هذا من سوء التصرف وعدم الفقه يف دين اهللا عز

  نعم يا عيد

  ؟...: هل جيوز اهداء الثواب الطالب

صالة الفريضة لو قال أصلي عن أيب ألنه الصالة أي نعم جيوز إال فيما يشرتط فيه أن يباشروا فعله مثل : الشيخ

  يتعب ما يصح .

  ؟...: الطالب

ال ما صار هذا، ما صار حىت نذهب إىل أن نشوف وجهه؛ نقول: لو شاء؛ وذكرنا  نعم : احسنتالشيخ

  اهللا اكرباحلكمة، قلنا احلكمة من ذلك أن يعاقبهم إذا أبوا .

  ؟...: الطالب

نقول إن هذا من فضل اهللا علينا؛ يعين لو قلنا حنن وهلذا صار غري موجود، وهلذا صار غري موجود؛ وهلذا : الشيخ

فضل؛ حنن نقول هذا فيه فيه ما يصري التكليف الشاق عدم نع ما صار يف خرب وصار كل ما دل على بأن هذا ممت

  فضل

  ...: الطالب

  طيب إذا من فضل اهللا أنه مل يكلف ما ال يستطيعه العبد: الشيخ 

  ؟...: الطالب

  ...اآلن  تنعهذه نقول مم : الشيخ

  )) ؟ ليس لإلنسان إال ما سعى وأن تفسري قوله: ((: الطالب



أقول يأيت إن شاء اهللا اجلواب على هذا على أدلتهم الذي قالوا ما ينتفع  يأيت اجلواب عليها إن شاء اهللا  :الشيخ 

  عن أدلة القائلني بأنه ال ينتفع . تعاىل بعمل غريه؛ حنن ذكرنا أدلة القائلني بأنه ينتفع وسنجيب إن شاء اهللا

قول  ...) أوال   إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالثةشيخ قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( : الطالب

  النيب صلى اهللا عليه وسلم: انقطع . . . ؟

ستثناء من غري جنس االنقطع ؟ يكون املال ما يف إشكال هذا استثناء منقطع؛ ما تعرف االستثناء  :الشيخ

  املستثىن منه.

  يكون املعىن ؟كيف : الطالب 

معىن احلديث: إذا مات اإلنسان انقطع عمله من صدقة جارية أو علم ينتفع به هذا واضح هذا  يكون :الشيخ  

نعم يا من عمله؛ أو ولد صاحل يدعوا له هذا استثناء منقطع يعين لكن إن دعا له ولد صاحل انتفع به أي نعم 

  .خالد

.ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم ...ية هل فيه دليل على جواز أنزلت آية ال نطيقها وهي هذه اآل...:الطالب

  قال قولوا مسعنا واطعنا فقط أقرهم ما

)) هو حقيقة إن هذا وإن مساه بعض العلماء نسخا  يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته ملا نزلت (( :الشيخ

فهو نسخ باصطالح املتقدمني، يعين ختصيص وإن قال بعض إنه من باب النسخ والصحيح أنه ما هو بنسخ إنه 

  من باب التخصيص.

)) قال الصحابة: ال  وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللاملا نزل قوله تعاىل: (( : الطالب

  يقها؛ فقال هلم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قولوا مسعنا وأطعنا ؟نط

طاقة يعين أنه يأيت على قلوبنا شيء ما نستطيع دفعه؛ وهذا شف هذا بعمل القلب، أي مرادهم بعدم اإل :الشيخ

  يعين إذا أتى على القلب شيء ما ميكن دفعه ما ميكنه دفعه ال يطيقه.

  ما يف دليل على هذا؟ : الطالب

  .حيىيمنه  زهم ذا املشقة الشديدة يف التحر ما يف دليل؛ قد يكون مراد :الشيخ

  ؟...: الطالب

للميت ما فيها شيء أيه ألا  ص)) وخص قل هو اهللا أحد أي نعم إال ما ورد به النص مثل لو قرأ (( :الشيخ

  تعدل ثلث القرآن، وكذلك الفاحتة أعظم سورة كتاب اهللا .



) وال  إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: (شيخ حديث  :الطالب

ه ارتكب إمثا هل هذا اإلمث هو من دخل في هذه املالهي ،بىن مالهي و ماتاكتسب اإلنسان يعين مثال واحد 

  وزره ؟ دجي

   وزره؟ نعم نعم  دنعم؛ جي :الشيخ 

  إذا هذا ما انقطع عنه ؟ :الطالب

  صدقة اجلارية، هذا عقوبة جارية .الهذا ما هو : الشيخ

  ؟...: الطالب

  جيب عليه كسر الصنم هذا: الشيخ

  ال يستطيع :الطالب 

  نعم يا حسني ؟  إذا ما استطاع سقط عنه التكليف أي نعم. :الشيخ 

  )) هل تدخل حتت قول اهللا قد فعلت؟ربنا وال تحملنا ما ال طاقة لنا به قوله تعاىل: ((  :الطالب

  كل هذه اجلمل يقول اهللا قد فعلت: الشيخ

  )) شرعية وقدرية. . .؟  وال تحملنا ما ال طاقة لنا به طيب قول اهللا: (( :الطالب 

تدعوا اهللا سبحانه وتعاىل بذلك؛ فإذا دعوت اهللا تعاىل  فهمت وإال ال؟أي نعم نعم؛ ال أنت اآلن تدعوا : الشيخ

وم يسهلة مثل  كها بعض الناس أنت حيملك اهللا إياها، وتكون عندبصدق فإن هذه املصائب اليت قد ال يطيق

  مة على املؤمنني يسري وعلى الكافرين غري يسري.االقي

  إذا حصلت عليه. ..  ؟  :الطالب

  لت قد تيسر عليه وكأا ليس بشيءإذا حص: الشيخ

  ما دعا : او الطالب

    بس بعد الفوائدأو أنه ما دعا بإخالص أو غري ذلك . : الشيخ

ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها ما كسبت وعليها ما   ((قال اهللا تعاىلأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، 

  ))اكتسبت 

ال يكلف اهللا نفسا إال أخذنا من هذه اآلية عدة فوائد منها: يسر الدين اإلسالمي؛ من أين أخذ؟ من قوله: (( 

  )) . وسعها



ال املكلف؛ فقد نلزم هذا الرجل أن يصلي قائما مثال وال نلزم اآلخر؛ نلزم ثانيا: أن العبادات تتنوع حبسب ح

هذا أن ينفق وال نلزم الثاين؛ نلزم هذا باجلهاد وال نلزم الثاين وهكذا؛ فالعبادات تتنوع أو التكليفات تتنوع حبسب 

  املخاطب أو حبسب املكلف .

)) فاإلنسان له طاقة حمدودة يف كل إال وسعها ومن فوائد اآلية الكرمية: أن لإلنسان طاقة حمدودة؛ لقوله: (( 

  شيء، يف العلم والقدرة، والفهم، واحلفظ، كل شيء له طاقة حمدودة كلف حبسب طاقته .

  )) .لها ما كسبت  : ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أن لإلنسان ما كسب مباشرة أو بواسطة غريه؛ لقوله تعاىل

ما   ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ال ميكن لإلنسان أن يظلم ببخس حسنة واحدة من حسناته؛ بدليل قوله: ((

  )) وما هذه اسم موصول تفيد العموم أي كل ما كسبت . كسبت

  .)) ما اكتسبت إلنسان وزر ما اكتسب؛ لقوله: ((على اومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن 

)) والتاء تدل على أيش؟ على الفعل  اكتسب ويتفرع على اختالف التعبري أنه ال يؤاخذ باهلم بالسيئة؛ لقوله: ((

  )) . ما كسبت واملباشرة خبالف الثواب يف األعمال الصاحلة فإن اإلنسان يثاب على نيته؛ وهلذا قال: ((

       قوله: من أن جيعل ثواب العمل الصاحل لغريه؛ ومنها: أنه ال جيوز أن حيمل اإلنسان غريه وزر نفسه وجيوز 

فالن  ي))؛ فلو أن اإلنسان عمل عمال حمرما وقال: اللهم اكتب وزر هذا على عدو وعليها ما اكتسبت (( 

ميكن؟ ما ميكن؛ طيب عمل عمال صاحلا وقال: اللهم اكتب أجر هذا أليب أو ألخي أو لفالن من الناس ؟ هذا 

  )) . لها ما كسبت وعليها ما اكتسبتدة من قوله: (( يصح؛ وهذا هو الفائ

)) لها  ومن فوائد اآلية الكرمية: أن األعمال الصاحلة كسب؛ واألعمال السيئة غرم؛ وذلك مأخوذ من قوله: ((

  ))؛ فإن على ظاهرة بأا غرم؛ والالم ظاهرة بأا كسب. عليها ومن قوله: ((

يف م إياه ؛ هل به واستجاب هسبحانه وتعاىل باخللق حيث علمهم دعاء يدعونومن فوائد اآلية الكرمية: رمحة اهللا 

  )).ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  له: ((قو 

ل يف الدعاء بالوصف املناسب؛ مثل الربوبية اليت ا اخللق سومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي لإلنسان أن يتو 

قال نوح رب ال  ويف القرآن كلها مصدرة بوصف الربوبية مثل: ربنا، أو رب؛ ((والتدبري؛ وهلذا أكثر األدعية اليت 

  )) وما أشبه ذلك رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ))، وقال ابراهيم: (( تذر على األرض من الكافرين ديارا 

)) فقال اهللا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا  ومن فوائد اآلية الكرمية: رفع املؤاخذة بالنسيان واجلهل؛ لقوله: ((

  . ) قد فعلت( تعاىل 



وهل يلزم من رفع اإلعادة سقوط الطلب ؟ اجلواب: ال، ال يلزم من رفع املؤاخذة سقوط الطلب؛ فمن ترك 

الواجب نسيانا أو جهال وجبت عليه إعادته ومل يسقط الطلب؛ بل وجب عليه فعله ومل يسقط الطلب به؛ وهلذا 

)؛ وملا صلى الرجل من نام عن صالة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ل النيب صلوات اهللا وسالمه عليه: ( قا

) ومل يعذره باجلهل مع أنه ال حيسن غري هذا؛ ارجع فصل فإنك لم تصل  الذي ال يطمئن يف صالته قال له: (

 النهي ؟ اجلواب: نعم يرفع إمث النهي؛ إذا فعدم املؤاخذة بالنسيان واجلهل أيش؟ ال يسقط الطلب؛ وهل يرفع إمث

؛ هيسقط الطلب؟ ألن النهي مطلوب تركال وهل يصح أن نقول: إنه يف النهي ال يسقط الطلب؟ يصح؛ كيف 

؛ لكن الفرق بني النهي هال مل يرتفع احلكم بل احلكم باق وطلب تركه مطلوب باقفإذا فعلته ناسيا أو جا

رم ناسيا أو جاهال نقول  احمل؛ والنهي يطلب به الرتك؛ فهذا الرجل الذي فعل واألمر: أن األمر يطلب به اإلجياد

إذا كان يرتتب عليه   بطلإذا كان يرتتب على هذا املنهي عنه بطالن العبادة فإن العبادة ال ت كأنك مل تفعله؛ إذاً 

وإذا رفعت املؤاخذة فيه صار  كفار فإن الكفارة ال تثبت؛ ملاذا؟ ألنه قد رفعت فيه املؤاخذة عن هذا الفعل احملرم؛

لو أكل اإلنسان وهو صائم ناسيا فصومه صحيح كما دلت  عدم كأن مل يكن شيء؛ وهلذا نقول: الوجوده ك

عليه السنة؛ ولو أكل جاهال يظن أن الشمس قد غربت مث تبني أا مل تغرب فصومه صحيح كما جاءت به 

نتبه، جاهال أنه يفسد الصوم لكنه عامل أنه حرام؛ هذا مادام السنة؛ ولو جامع جاهال أن اجلماع يفسد الصوم ؟ ا

عنده علم فال يشرتط العلم مبا يرتتب على احملرم، ليس بشرط مادمت تعلم أنه حمرم يرتتب عليك أثره؛ فلو جامع 

يعرف أن اجلماع حرام؛ لكن مل يعلم أن عليه هذه الكفارة املغلظة؛ قلنا: إن الكفارة واجبة عليك؛ ألنك 

ولذلك مل يسقط النيب عليه الصالة والسالم الكفارة عن الذي جامع طيب تم اآلن؟ منتهكت احملرم عاملا به؛ أفها

مل لكن يعرف أنه حرام خبالف اإلنسان الذي  عليه وايش جائي يسأل يف رمضان مع أنه ال يدري ماذا عليه ؛

  وال كفارة؛ والفرق بينهما ظاهر أظن؟ نعم؛ طيب . اءه حرام فهذا ليس عليه إمث وال قضأن يعلم

رجل جامع يف احلج قبل التحلل األول؛ لكنه ال يدري حيسب أن اإلنسان إذا وقف يف عرفة انتهى حجه؛ يف ليلة 

    املزدلفة يف ليلة العيد معه زوجته فنام معها وجامعها؛ قال أليش؟ قال ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول:

) احلج عرفة حججت؛ فهذا الذي فهمت؛ فهل يفسد حجه ؟ ال يفسد حجه؛ عليه كفارة؟ ال؛  ج عرفةالح (

  رم صار وجوده؟ صار وجوده كعدمه ألن اجلاهل كما تدل عليه اآلية الكرمية غري مؤاخذ؛ وإذا مل يؤاخذ بفعل احمل

د ؟ ليس عليه كفارة ألنه طيب حلف أن ال يكلم زيدا فرأى شخصا من الناس فكلمه؛ لكن ما يدري أنه زي

فإذا )) قال: قد فعلت؛ إذا هذه القاعدة؛  ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناجاهل؛ واهللا يقول ملا قال: (( 

فما الذي يسقط عنه حينئذ ؟ نقول يسقط عنه اإلمث؛ ألنه أنه البد أن يفعل املأمور  قال قائل فعل األوامر ذكرمت



صحيح متعمدا لكان آمثا؛ أي نعم على وجه غري صحيح متعمدا لكان آمثا؛ ألنه   غريلو فعل املأمور على وجه 

كاملستهزئ بآيات اهللا؛ مثل لو صلى حمدثا يعلم حدثه يكون آمثا وإال ال؟ يكون آمثا؛ صلى حمدثا ناسيا حدثه؟ 

فعل مأمور، فعل مأمور؛ أن يعيد الصالة ؟ نعم نلزمه؛ ألن هذا بال يأمث؛ إذا فهمنا عدم املؤاخذة؛ لكن هل نلزمه 

فتبني ذا وجه كون فاعل املأمور على وجه ال يصح ناسيا أو جاهال أنه ال يؤاخذ؛ ولو أمرناه باإلعادة ألنه ال 

حمدثا عاملا ذاكرا لكفر، كفر خرج من اإلنسان يأمث ذا الفعل؛ أمل تعلموا أن أبا حنيفة رمحه اهللا قال: لو صلى 

هزئ؛ مستهزئ بآيات اهللا؛ حنن نقول: لو صلى ناسيا أو جاهال مل يكفر وليس عليه اإلسالم؛ أليش ؟ ألنه مست

إمث ألنه ال يؤاخذ باجلهل والنسيان لكن نظرا إىل قيام الطلب جيب عليه أن يفعل املطلوب، جيب أن يفعل 

  املطلوب؛ واضح؟ طيب.

د على اجلربية الذين يقولون إن اإلنسان جمرب من فوائد اآلية الكرمية: أن فعل اإلنسان واقع باختياره؛ فيكون فيها ر 

كتحرك   باختياره على عمله؛ وأن اإلنسان إذا عمل عمال اختياريا فهو كالذي جيرب على عمله؛ حترك اإلنسان 

مسعا وعقال؛ أما السمع فإن بال شك يف اهلواء ليس باختياره؛ أعرفتم؟ القول هذا باطل وإال ال؟ باطل   سعفةال

لمن شاء )) ((  منكم يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرةة يف أن فعل اإلنسان واقع بإرادته (( النصوص الكثري 

ظلما إذ كيف جيربه له ))؛ وأما العقل فألن اإلنسان لو كان جمربا على عمله لكان عقوبة اهللا  منكم أن يستقيم

لم أن يتصرف اإلنسان يف ملك عليه؟ أليس كذلك ؟ بلى، طيب؛ هم يدعون أن الظاهللا على شيء مث يعاقبه 

لو فرض أنه عذب بل غريه وتصرف اهللا يف ملكه ليس بظلم حىت لو عذب املطيع فليس بظامل؛ ولكن نقول: 

))  ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما املطيع لكان ذلك ظلما ألن اهللا قال: ((

يف هذه املسألة لكن يف اآلية رد على اجلربية  بسطموضع ال وجل؛ املهم أن هذا ليس فنفى عن نفسه الظلم عز

والقدرية، قصدي على اجلربية؛ ووجه الرد: أن اهللا رفع املؤاخذة عن اجلاهل والناسي ألن اجلاهل والناسي مل يتعمد 

املخالفة؛ فدل ذلك على أن ما يؤاخذ به وهو ما صدر عن علم وذكر واقع بأيش؟ بإرادته ألنه يؤاخذ على 

  )) . ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا (( لك؛ قال:ذ

ربنا ال تؤاخذنا إن  من فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن النسيان وارد على البشر، واخلطأ وارد على البشر؛ وجهه؟  ((

وكل )) ولو كان هذا غري وارد لكان الدعاء بعدم املؤاخذة به لغوا وعبثا؛ وكل إنسان ينسى  نسينا أو أخطأنا

إنما أنا ) وقال النيب عليه الصالة والسالم: ( ين  التوابون ئكل بني آدم خطاء وخير الخطاإنسان خيطئ ( 

  ) . بشر مثلكم أنسى كما تنسون

  فإذا قال قائل: ما احلكمة من أن اهللا سبحانه وتعاىل جيعل البشر ينسى وخيطئ ؟



ويف كل حال؛ وليتبني  نقاتاإلاإلدراك وضعيف يف  قلنا: احلكمة ليتبني لإلنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف يف

بذلك فضل اهللا عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما حيصل به النسيان واجلهل؛ وألجل أن يفتقر اإلنسان إىل 

وجل ويقول: اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي  وجل يف رفع النسيان واجلهل عنه؛ فيلجأ اهللا عز ربه عز

ديين، احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون اإلنسان مفتقرا إىل ربه إذا علم أن حاله هي 

  النسيان وأيش؟ واخلطأ.

وال تحمل  ربناومن فوائد اآلية الكرمية: امتنان اهللا على هذه األمة برفع اآلصار اليت محلها من قبلنا؛ لقوله:(( 

  ))؛ فقال اهللا يا خالد ؟ علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 

  ...:الطالب

   ؟...ال ما هو هذا؛ ما نقبل : الشيخ

  قال اهللا قد فعلت :الطالب

طيب إذا نقول: إن اهللا قال: قد فعلت؛ شف فوتتك شف يا خالد حلظة واحدة ؛  قال اهللا قد فعلت : الشيخ

  هذه األمة رفعت عنها اآلصار واألغالل اليت كانت على من سبق؛ وهو كذلك وهللا احلمد .فدل هذا على أن 

  ومنها: أن هذه األمة . 

 


